
مراحل التقويم التربوي 

وإجراءاته

الصفحة الرسمية للمركز الوطني لتكوين المكونين في التربية



كلعيتب,مراحلبثالثتمرالتربويالتقويمعملية

:والخطواتاإلجراءاتمنمجموعةمنها

التخطيطمرحلة:األوليالمرحلة

:للتقويم
الخطواتترسمحيث,التقويممراحلوأهمأولوهي

قويمالتتنفيذعندإتباعهاينبغيالتيواإلجراءات

.ويمللتقالنهائيةوالنتائج,التنفيذعمليةودقة



,التالتساؤمنمجموعةعنيجيبللتقويموالتخطيط

منمجموعةأوإجراءعلييقوممنهاتساؤلكل
التساؤالتوهذه,اإلجراءات

:هي

التربوي؟التقويملماذا:
وأغراضأهدافتحديدإليالسؤالهذاويشير

فيكونالمنهجالتقويممجالكانفإذا,التقويم

لموالمتعالمعلموهكذا؟المنهجتقويملماذا:السؤال

.الخ



ماذا نقوم؟:
:هماإجراءينإليالسؤالهذاويشير

مهاتقويالمرادالخصائصأوالصفاتتحديد.

أوصفةلكلدقيقإجرائيتعريفوضع

مستويلتحديدالخصائصهذهمنخاصية

.الخصائصلتلكبلوغهالمرادالتقويم



كيف نقوم؟:
لتياالكيفيةتحديدإليالسؤالهذايشير

منويكونالتقويمتنفيذبهايتمسوف

:التاليةاإلجراءاتخالل

للتقويمالمناسبالنموذجاختيار.

للتقويمالمناسباألسلوباختيار.



المعلوماتعليالحصولمصادراختيار

.والبيانات

ناتوالبياالتربويةالمقاييسمستويتحديد.

بطهاوضالمناسبةالتقويمأدواتوبناءتصميم

.للتقويمصالحيتهامنوالتأكد

اجهايحتقدالتيوالمتطلباتالتجهيزاتتحديد

.التقويمعمليةتنفيذ



من الذي يقوم؟
تنفيذمسئوليةيتحملالذيالفردأوالجهةإليويشير

جالمباختالفيختلفوهذا,التقويمعمليةومتابعة

خططيم:فيهيشتركالمنهجفتقويم,وأهدافهالتقويم

عليوالقائمونوالمتعلمينببنائهوالقائمينالمنهج

يةفنجهاتمنيعاونهموما(المعلمون)المنهجتنفيذ

الممولةكالجهاتالمستفيدةوالجهاتوإدارية

اءوأوليواألسروالتربويةالتعليميةوالمؤسسات

.األمور



نفسهمأالمعلمون:فيهيشتركالمعلمتقويمو

المدارسومديروالموجهونو(ذاتيتقويم)

القدامىوالمعلمونالتعليميةوالمؤسسات

:هفييشتركالمتعلموتقويم,والمتعلمون

والمتعلموناألموروأولياءوالمعلمون

والمشرفوناآلخرونوالمتعلمونأنفسهم

.التربويون



متي يتم التقويم؟
دايةبفيهوهل,التقويمتوقيتإلييشير

فيوهلالتعليمية؟أوالتربويةالعملية

مرةيتموهل,نهايتها؟فيهلو,؟أثناءها

ومامستمرة؟بصورةيتمأمواحدة؟

إلجرائه؟المناسبالتوقيت



أين يتم التقويم؟
الذيالمكانأوالموقعإليويشير

يختلفذيوالفيهالتقويمتنفيذينبغي

.وأهدافهالتقويمباختالف



تنفيذ التقويم: المرحلة الثانية:

اختيار عينة التقويم:
,المناهجأواألفرادمنكبيرلقطاعالتقويمكانإذا

ريةبشوإمكاناتكبيراوجهداطويالوقتايتطلبفإنه

الوقتفياقتصادياالتقويميكونولكي,هائلةومادية

موضعالقطاعمنعيناتأخذفيمكن,والجهدوالمال

افةلكممثلةالعيناتتلكتكونأنشريطة,التقويم

.سةمتجانتكونوأن,مستوياتهوكافةالمجتمعفئات



تطبيق أدوات التقويم:
يقتطبوقواعدبشروطااللتزامينبغي

والتيومسبقاالمحددةالتقويمأدوات

عليألخريتقويمأداةمنتختلفقد

.منهاالهدفحسب



إصدارمرحلة:الثالثةالمرحلة

:القراراتواتخاذاألحكام
مراحلمنواألخيرةوالثالثةالمرحلةوهي

:التاليةاإلجراءاتوتشملالتقويم

التقويمألدواتالكميالتقدير.

ورصدهاالنتائجتفريغ.

للنتائجاإلحصائيةالمعالجات.



وتفسيرهاالنتائجتحليل.

العامةالمؤشراتاستخالص.

ضوءعلياألحكامإصدار

.النتائجمؤشرات

المناسبةالقراراتاتخاذ.

القراراتتنفيذمتابعة.

القراراتفعاليةمديتقويم.



األخيرةالمرحلةهيالثالثةلمرحلةا

ليإتقودأنهاحيث,نهائيةليستولكنها

أهدافضوءعليجديدةتقويمعملية

ااستناداتخاذهايتمإصالحيةوإجراءات

,المرحلةتلكعنالناتجةالقراراتإلي

منالتقويمعمليةمراحلتستمروهكذا

.أخريإليدورة



من الذي يقوم؟

متي نقوم؟

أين نقوم؟

اختيار عينة التقويم

متطبيق أدوات التقوي

مالتغير الكمي ألدوات التقوي

اتفريغ النتائج ورصده

المعالجات اإلحصائية للنتائج

اتحليل النتائج وتفسيره

استخالص المؤشرات العامة

اصدار االحكام

اتخاذ القرار

متابعة تنفيذ القرارات

مرحلة 

تخطيط 

التقويم

مرحلة تنفيذ 

التقويم

مرحلة اصدار 

االحكام واتخاذ 

القرارات 

والمتابعة

مراحل 

التقويم 

التربوي 

وإجراءاته

تقويم فاعلية القرارات

لماذا نقوم؟

ماذا نقوم؟

كيف نقوم؟



خصائص وشروط التقويم 

التربوي الجيد

الصدق والثبات )

(والموضوعية



:يتسم التقويم الجيد بعدة خصائص أهما ما يلي

الذالالقياسأوللتقييممرادفاليسالتقويم
هيأنهاعلياالختباراتإليالنظريجب

.ويمللتقالوحيداألسلوبأنهاعليأوالتقويم



منواحدةمرحلةيمثلالحكمإصدار

لكذالتقويميتعدىحيث,التقويممراحل

العالجيةواإلجراءاتالقراراتتخاذاإلي

.واإلصالحية

هوبل,ذاتهحدفيغايةليسالتقويم

يتيعملوتطويرتحسينإليتهدفوسيلة

.والتعلمالتعليم



الوصولدائمايستهدفألنهإيجابيالتقويم

فاءةبكوالرقي,صورةأفضلإليالتعليمبمنظومة

.ممكنحدأقصيإليالمنظومةتلكمخرجات

أسسمجموعةمنينطلقألنهعلميالتقويم

دراساتمن)مدروسةعلميةوإجراءاتوقواعد

,والمخرجاتوالعملياتالمدخالتلطبيعةعلمية

ويمالتقوسائلأفضلواختيار,منهاكلوخصائص

.الخصائصتلكوطبيعةيتناسببما



راحلمآخرفييأتيختاميانشاطاليسالتقويم
مراحلجميعمعيستمرلكنه,التعليميةالعملية

.عةومتابوتنفيذاتخطيطاالتعليميةالعملية

يميةالتعلالمنظومةعناصرجميعالتقويميشمل

يشملفهو,ومخرجاتوعملياتمدخالتمن

التعليميةوالبيئةوالمنهجوالمتعلمالمعلم

.العناصرمنذلكوغيروالمدرسية



شروط 

دالتقويم الجي



هادف: أوال:
,والتعليميالتربويالنظامأهدافمنينطلقأي

.قهاتحقمديلتحديداألهدافتلكعليينصببحيث

منظممنهجي:ثانيا:

بالتخطيطيبدأ,محددمنهجينظاموفقيتمأي

القراراتذتنفيمتابعةثم,التقويمتنفيذثم,للتقويم

.التقويمعليالمترتبةواإلجراءات



شامل: ثالثا:
ةالمنظومعناصرجميعالتقويميتناولأي

مجاالتوجميع,التعليميةأوالتربوية

لعقليةاالمعرفية:والتعليميةالتربويةاألهداف

والوجدانيةالنفسحركيةالمهاريةو

.االنفعالية



متكامل: رابعا:
عناصرجميعتكاملمديعليالتقويمتركيزأي

باقيبمنهاكلوتأثرتأثيرومدي,بينهافيماالمنظومة

.العناصر

متنوع:خامسا:
وعةمتناختباراتمنالتقويموأدواتأساليبتنوعأي

اءاتواالستفتالشخصيةوالمقابالتالمالحظةوقوائم

الوواحدنوععليالمعلميعتادالحتيواالستبانات

.االختباراتمنواحدنوعمنالمتعلميمل



مستمر: سادسا:
العمليةبدايةقبليبدأالتقويمأنأي

,تنفيذهامراحلخاللويستمر,التعليمية

قفيوال,تنفيذهامناالنتهاءبعدحتيويظل

حإصالفييستمربلاألحكامإصدارحدعند

.اإلصالحهذاومتابعةالضعفمواطن



صادق: سابعا:
يسومقاياختباراتعليالتقويميعتمدأنأي

.(هلقياسوضعتماتقيسأي)صادقةوأدوات

ثابت:ثامنا:
تكرارعندتختلفالالتقويمنتائجأنأي

,عليميالتالموقفعناصرلنفسالتقويمعملية

.الظروفنفستحتالمخرجاتلنفسأو



موضوعي: تاسعا:
أثرتتأنينبغيالالتقويمنتائجأنأي

ائمللقالشخصيةواألحكامواآلراءبالعوامل

قياسأدواتعليتعتمدأنيجببل,بها

مصححمنتقديرهامعدالتتختلفال

.آلخر



مناسب: عاشرا:
تنتقيأنيجبالتقويمعمليةأنأي

,المناسبواإلجراءالمناسباألسلوب

منعنصرلكل,المناسبةالقياسوأدوات

منناتجلكلأوالتعليممنظومةعناصر

.نواتجها



مرن: حادي عشر:
غيرمرنةبدائليعطيالتقويمأنأي

بقراراتيتعلقفيماخصوصاجامدة

يمكنهمما,والعالجاإلصالحوإجراءات

عليتطرأقدالتيالتغيراتمواجهةمن

.المنظومةعناصر



متطور: ثاني عشر:
لهووسائأساليبهفييتطورأنيجبالتقويمأنأي

.التعليمومستحدثاتتطوراتليواكبوإجراءاته

تعاوني:عشرثالث:
تالجهاجميعالتقويمعمليةفيتتعاونأنيجبأي

ومتعلمينمعلمينمنالنظاملهذاالمكونينواألفراد

ذويمنوغيرهموموجهينأموروأولياءوإداريين

.التعليمبمنظومةالصلة



علمي: رابع عشر:
ربيةالتونظرياتمبادئمنالتقويمينطلقأنأي

حددتالتيوالبحوثوالدراساتوالتعليم

عناصرمنعنصركلوسماتخصائص

.المنظومة

اقتصادي:عشرخامس:
وأن,ماديامكلفةالتقويمعمليةتكونأالأي

.عليالفالواقعفيالتنفيذممكنةواقعيةتكون




